
 Praca konkursowa może być wykonana w dowolnej technice
plastycznej,  z  wyjątkiem  użycia  materiałów  sypkich,
przestrzennych i  nietrwałych.  Obowiązujący format pracy
to A3 (razem z ewentualnym passe-partout).

 Każdy uczestnik konkursu ma obowiązek podpisać pracę na
odwrocie swoimi danymi:  imię i  nazwisko, klasa i  nazwa
szkoły oraz dane i  kontakt do opiekuna.  Dane te  będą
służyć  do  kontaktu  organizatora  z  uczestnikiem  konkursu.
Prace  nie  podpisane,  anonimowe  lub  niezawierające
określenia  klasy,  a  jedynie  wiek  uczestnika  nie  będą
zakwalifikowane do konkursu.

 Prace  należy  dostarczyć  do  siedziby  organizatora  do
piątku  12  października  do  godz.  19.00.  Decyduje  data
wpływu. Sekretariat czynny jest od poniedziałku do piątku w
godz. 13.00 – 19.00. Nadesłane prace nie będą zwracane.

WYNIKI I NAGRODY

 Spośród  dostarczonych  prac  jury  powołane  przez
organizatora  wyłoni  najlepsze  prace.  Dodatkowo  wybrane
prace zostaną zaprezentowane na wystawie towarzyszącej
wręczeniu nagród w konkursie.

 W każdej kategorii przyznane zostaną nagrody rzeczowe za
3 pierwsze miejsca.  Jury ma prawo do przyznania  nagród
dodatkowych.

 Ocenie podlegać będą: zgodność z tematyką, samodzielność
wykonania, estetyka pracy, oryginalność

 Wyniki zostaną opublikowane 17 października na stronie
www.klub-batory.pl, a wręczenie nagród odbędzie się w
piątek 19 października o godz. 18.00 w Klubie Batory.

 

 Nagrody  główne  sfinansowane  są  z  budżetu  Otwockiej
Spółdzielni Mieszkaniowej i Miasta Otwocka.

http://www.klub-batory.pl/


Zapraszamy  serdecznie  do  udziału
w  konkursie  plastycznym  pt.  "KARTKA
URODZINOWA".  Tematyka  konkursu  związana
jest  z  przypadającym  w  2018  roku  60-leciem
Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Historia OSM związana jest nierozerwalnie
z  Miastem  Otwock,  oraz  Powiatem  Otwockim.
Osiedla  Otwockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej
poza Otwockiem znajdują się także w Karczewie
i  Józefowie.  Ten  stan  rzeczy sprawia,  że  wielu
mieszkańców Powiatu  od  kilkudziesięciu  lat  na
codzień  ma  okazję  przebywać  w  okolicach
spółdzielczych  osiedli,  a  budownictwo
wielorodzinne na stałe wpisało się w architekturę
i krajobraz okolicznych miast.

Co  może  zawierać  wymieniona  w  tytule
konkursu  kartka  urodzinowa?  Architekturę,
budynki, okoliczną przyrodę, ciekawe wydarzenia
lub  postacie  związane  z  OSM?  A może  tylko
ciekawą,  urodzinową  grafikę  opatrzoną
życzeniami  dla  jubilata?  Decyzję  pozostawiamy
uczestnikom  i  mamy  nadzieję,  że  konkurs
rozbudzi w młodych artystach kreatywność oraz
chęć  poznania  okolicy  swojego  miejsca
zamieszkania. 

Do  zobaczenia  19  października  na
ogłoszeniu wyników!

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU
PLASTYCZNEGO "KARTKA URODZINOWA"

OTWOCK 2018

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 Organizatorem konkursu jest
Klub Batory Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Batorego 34, Otwock
22 779-50-97

 Konkurs  objęty  jest  Honorowym  Patronatem  Prezesa
Otwockiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej,  Starosty  Otwockiego
oraz Prezydenta Miasta Otwock.

 Konkurs  skierowany  jest  do  dzieci  i  młodzieży  z  terenu
Powiatu Otwockiego.

 Hasło konkursu brzmi: "KARTKA URODZINOWA".

 Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac w czterech
kategoriach wiekowych.

 Konkurs  organizowany jest  w związku z przypadającym w
2018 roku 60-leciem Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 Konkurs  ma  charakter  indywidualny  i  organizowany  jest
w IV kategoriach:

- szk. Podstawowa, klasy I-II,
- szk. Podstawowa, klasy III-IV,
- szk. Podstawowa, klasy V-VI,
- szk. Podstawowa, klasy VII-VIII.

 Każdy  uczestnik  konkursu  może  przekazać  tylko  jedną
pracę.


